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ΓΔΡΟΤΗΑ ΚΑΗ ΒΟΤΛΖ 

Γηα ηε λνκνζεηηθή εμνπζία, ν θ. Σηδόπνπινο 

είπε πσο κε βάζε ηα πξαθηηθά, ε Γεξνπζία έρεη 

απνθαζηζηεί όηη ζα απνηειείηαη από 40 

Γεξνπζηαζηέο, 20 από θάζε θνηλόηεηα. Σηε 

Βνπιή ζα εθιέγνληαη 48 Βνπιεπηέο, 36 Δ/θ 

θαη 12 Τ/θ. 

 

«Έρνπλ επηβεβαησζεί δηαρξνληθέο 

ζπλαληηιήςεηο πσο ε λνκνζεηηθή εμνπζία ηεο 

νκνζπνλδηαθήο Κπβέξλεζεο ζα αζθείηαη από 

δύν ζώκαηα: Τελ Άλσ Βνπιή ή Γεξνπζία θαη 

ηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ.  

 

Η Άλσ Βνπιή ζα αξηζκεί 40 κέιε εθ ησλ 

νπνίσλ ηα  20 ζα πξνέξρνληαη από ηε κία 

θνηλόηεηα θαη ηα ππόινηπα από ηελ άιιε. Να 

ζεκεηώζσ όηη ε εθινγή ζα γίλεηαη πάλσ ζε 

θνηλνηηθή βάζε γηα δηαζθάιηζε ηεο πνιηηηθήο 

ηζόηεηαο.  

 

Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ζα απνηειείηαη 

από 48 κέιε, εθ ησλ νπνίσλ ην 75% ζα 

πξνέξρεηαη από ηελ Διιελνθππξηαθή 

ζπληζηώζα πνιηηεία. Γειαδή, ε αλαινγία ζα 

είλαη 36 κέιε από ηελ Διιελνθππξηαθή 

ζπληζηώζα πνιηηεία θαη 12 κέιε από ηελ 

Τνπξθνθππξηαθή». 

ΤΝΣΑΓΜΑΣΗΚΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ 

Γηα ην πληαγκαηηθό Γηθαζηήξην, ν θ. 

Σηδόπνπινο είπε πσο κε βάζε ηα πξαθηηθά, 

απηό ζα απνηειείηαη από ίζν αξηζκό Γηθαζηώλ 

από ηελ θάζε κηα Κνηλόηεηα, θαη 

απνθαζίζηεθε λα είλαη 4 Δ/θ θαη 4 Τ/θ.  

 

Οη αξκνδηόηεηεο θαη εμνπζίεο ηνπ 

Σπληαγκαηηθνύ Γηθαζηεξίνπ έρνπλ 

ζπκθσλεζεί θαη όιεο νη απνθάζεηο ζα 

ιακβάλνληαη κε απιή πιεηνςεθία ησλ 

Γηθαζηώλ θαη ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ε 

Δπηηξνπή Δπηινγήο ησλ Γηθαζηώλ ζα ζηέιιεη 

έλα θαηάινγν ηξηώλ Γηθαζηώλ εθηόο από 

Διιελα, Τνύξθν θαη Αγγιν, γηα λα γίλεηαη δηα 

θιεξώζεσο ε ππόδεημε ηνπ Πξνεδξεύνληνο 

ηνπ Γηθαζηεξίνπ. 

 

ζ.ζ. ΓΗΑΣΡΔΒΛΩΖ: Ζ αλάκεημε μέλνπ 

δηθαζηή δελ αθνξά ΟΛΔ ηηο απνθάζεηο 

αιιά ΜΟΝΟ ΤΝΣΑΓΜΑΣΗΚΖ 

«Σηε ζύλζεζε ησλ δηθαζηεξίσλ νη δύν 

θνηλόηεηεο ζα ζπκκεηέρνπλ κε ίζν αξηζκό 

δηθαζηώλ. 

 

Ο ηξόπνο ιήςεσο απνθάζεσλ ηνπ Αλσηάηνπ  

Σπληαγκαηηθνύ Γηθαζηεξίνπ, ζα απνθιείεη 

αδηέμνδα ζε πεξηπηώζεηο ζπληαγκαηηθώλ 

δηαθνξώλ.  

 

Γειαδή γηα ζπληαγκαηηθήο θύζεσο ζέκαηα 

πνπ αθνξνύλ δηαθνξέο κεηαμύ Οκνζπνλδηαθήο 

Κπβέξλεζεο  θαη ζπληζησζώλ πνιηηεηώλ ή 

κεηαμύ ζπληζησζώλ πνιηηεηώλ.  

 

Δπ απηνύ, ππάξρεη ζπλαληίιεςε γηα 

ζπκκεηνρή μέλνπ δηθαζηή ν νπνίνο δελ ζα 

πξνέξρεηαη από Διιάδα, Τνπξθία ή ηελ 

Αγγιία.  

 

Η επηινγή ηνπ μέλνπ δηθαζηή δελ ζα είλαη επί 



ΦΤΔΩ ΘΔΜΑΣΑ θαη ΜΟΝΟ ζε ζέκαηα 

πνπ δελ ππάξρεη πιεηνςεθία από ηνπο 

Γηθαζηέο.   

κνλίκνπ βάζεσο αιιά ζε θάζε δηαθνξά ζα 

επηιέγεηαη δηα θιεξώζεσο, από θαηάινγν 

δηθαζηώλ πνπ ζα ππνβάιιεηαη από ζεζκηθό 

όξγαλν δηνξηζκνύ δηθαζηώλ.  

 

Απηό πνπ ελαπνκέλεη πξνο ζπλαληίιεςε είλαη 

ν θαζνξηζκόο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεζκηθνύ 

νξγάλνπ. 

 

Να ζεκεηώζσ όηη ε πην πάλσ πξόλνηα 

βειηηώλεη αθόκε θαη ηηο πξόλνηεο ηνπ 

ζπληάγκαηνο ηνπ 1960, πνπ πξνέβιεπαλ ηελ 

κόληκε παξνπζία μέλνπ δηθαζηή». 

 

 

ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΟ 

Γηα ην πεξηνπζηαθό είπε πσο νη επηινγέο ησλ 

επεξεαδόκελσλ είλαη ε απνδεκίσζε, ε 

αληαιιαγή θαη ε επαλεγθαηάζηαζε.  

 

Δίπε πσο κε βάζε ηα πξαθηηθά, γηα λα ηεξείηαη 

κηα αλαινγία ηνπ 4:1 νη ρξήζηεο έρνπλ 

θαηεγνξηνπνηεζεί θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηα 

θξηηήξηα πνπ ζα ηεζνύλ ε επηινγή ζα γίλεηαη 

αλάινγα κε ηηο απνθάζεηο πνπ ζα παίξλεη ε 

Δπηηξνπή Πεξηνπζηώλ.  

 

Η Δπηηξνπή ζα απνηειείηαη από 10 θιηκάθηα 

πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ζα απνηεινύληαη από 1 

Δ/θ, 1 Τ/θ θαη ζα πξνεδξεύνληαη ελδερνκέλσο 

από μέλν εκπεηξνγλώκνλα. 

 

ν θ. Σηδόπνπινο είπε πσο ηα όζα έρεη αλαθέξεη 

είλαη όζα έρνπλ ζπκθσλεζεί ή όζα απνηεινύλ 

ζύγθιηζε πξνζζέηνληαο πσο γηα ηα θξηηήξηα 

ηνπ πεξηνπζηαθνύ, δύν βαζηθά ζηνηρεία είλαη ε 

αμία ηνπ αθηλήηνπ θαη ν ζπλαηζζεκαηηθόο 

παξάγνληαο, ρσξίο σζηόζν λα ππάξρεη 

θαηάιεμε πάλσ ζε απηό. 

 

.ζ. Μπνπξδνύθισκα ζην ζεκείν 4:1.  

Ζ αλαινγία 4:1 αθνξά ΔΛΛΖΝΔ θαη 

ΣΟΤΡΚΟΤ πνπ ζα έξρνληαη γηα 

εγθαηάζηαζε ζηελ Κύπξν ΚΑΗ ΟΥΗ γηα 

ζέκαηα ΠΔΡΗΟΤΗΩΝ.  

 

Σηνλ ηδηνθηήηε πξνζθέξνληαη νη αθόινπζεο 

πέληε ζεξαπείεο:  

i.  Δπαλεγθαηάζηαζε, 

ii. Μεξηθή απνθαηάζηαζε, 

iii. Δλαιιαθηηθή απνθαηάζηαζε,  

iv. Αληαιιαγή πεξηνπζίαο, 

v. Απνδεκίσζε.  

 

Να ζεκεησζεί όηη ζηελ ελάζθεζε ηνπ 

δηθαηώκαηνο ηνπ ν ηδηνθηήηεο κπνξεί λα 

αμηώζεη κία ή ζπλδπαζκό ησλ πξνζθεξνκέλσλ 

ζεξαπεηώλ. 

 

………… 

 

Υπάξρεη ζπλαληίιεςε ζύζηαζεο Δπηηξνπήο 

Πεξηνπζηώλ ε νπνία πξνο ηαρεία   

δηεθπεξαίσζε ησλ πξνζθπγώλ ζα 

ππνδηαηξείηαη ζε 10 ζώκαηα,  

 

Σπλαληίιεςε ππάξρεη θαη σο πξνο ηε ζύλζεζε 

ησλ ζσκάησλ ζηα νπνία ζα εθπξνζσπνύληαη 

εμίζνπ νη δύν θνηλόηεηεο, όπσο θαη ε 

ζπκκεηνρή μέλσλ εκπεηξνγλσκόλσλ ζε αξηζκό 

ζσκάησλ πνπ ζα εθδηθάδνπλ ζύλζεηεο 

ππνζέζεηο. 



ΗΘΑΓΔΝΔΗΑ – ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΠΟΛΗΣΩΝ 

Σε ζρέζε κε ηηο ηδηόηεηεο ησλ πνιηηώλ, είπε 

πσο κέζα από ηελ ελεκέξσζε ηνπ Πξνέδξνπ 

Αλαζηαζηάδε πξνθύπηεη όηη ζηελ νπζία ζα 

ππάξρνπλ 4 δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ππεθόσλ 

ηεο ΚΓ κε δηαθνξεηηθά δηθαηώκαηα ε θαζεκία.  

 

Γηα ηε Γεξνπζία ζα ςεθίδνπλ κόλν νη έρνληεο 

ηελ εζσηεξηθή ηζαγέλεηα Δ/θ ή Τ/θ γηα λα κελ 

κνιύλεηαη ε ηζόηεηα.  

 

Η δεύηεξε θαηεγνξία αθνξά έλα αξηζκό Δ/θ 

πνπ ζα έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο επηζηξνθήο, ζα 

κπνξεί λα γίλεη πνιίηεο η/θ πνιηηείαο γηα λα 

κπνξεί λα ςεθίδεη θαη λα ςεθίδεηαη γηα ηε 

Βνπιή.  

 

Η ηξίηε θαηεγνξία αθνξά απηνύο πνπ ζα 

επηιέμνπλ λα είλαη κόληκε θάηνηθνη ηεο η/θ 

πνιηηείαο ρσξίο λα πάξνπλ ηελ η/θ 

ππεθνόηεηα, ζα κπνξνύλ λα ςεθίδνπλ ζε 

ηνπηθέο εθινγέο θαη επξσεθινγέο.  

 

Η ηέηαξηε θαηεγνξία, απηνί πνπ δελ ζα 

επηιέγνπλ θαλέλα από ηα δύν πην πάλσ, ζα 

ζεσξνύληαη εηεξνδεκόηεο, κε ηελ έλλνηα όηη 

δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα ςεθίδνπλ θαη ζα 

έρνπλ κόλν ην δηθαίσκα δηακνλήο. 

 

ζ.ζ. Μπνπξδνύθισκα. Γελ ππάξρνπλ 

ηεζζάξσλ θαηεγνξηώλ πνιίηεο. Θα 

ππάξρνπλ νη Πνιίηεο ηεο ε/θ θαη ηεο η/θ 

πνιηηείαο.  

Οη πνιίηεο ζα κπνξνύλ λα δνπλ, λα 

εξγάδνληαη, λα πεγαίλνπλ, λα δηακέλνπλ 

ειεύζεξα ζε όπνηα πνιηηεία ζέινπλ.  

Σα πνιηηηθά δηθαηώκαηα ζα αζθνύληαη 

βάζεη ηεο «εζσηεξηθήο ηζαγέλεηαο» ηνπο, 

όπσο δειαδή ζπκβαίλεη ζε ΟΛΑ ηα 

Οκνζπνλδηαθά πζηήκαηα.   

Μία θαη κόλε ε ηζαγέλεηα ηνπ θξάηνπο. 

 

Σύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο  ηνπ Κνηλνύ 

Αλαθνηλσζέληνο ζηελ Παξάγξαθν 3:  

 

«Θα ππάξρεη κία θαη κόλε εληαία θππξηαθή 

ηζαγέλεηα, πνπ ζα ξπζκίδεηαη από ηελ 

Οκνζπνλδηαθή λνκνζεζία. Όινη νη πνιίηεο ηεο 

ελσκέλεο Κύπξνπ ζα είλαη επίζεο πνιίηεο, είηε 

ηεο ειιελνθππξηαθήο ζπληζηώζαο πνιηηείαο 

είηε ηεο ηνπξθνθππξηαθήο ζπληζηώζαο 

πνιηηείαο».  

 

Γηα λα ζπλερίζεη, θαη ην ππνγξακκίδσ: «απηή ε 

ηδηόηεηα ζα είλαη εζσηεξηθή θαη ζα 

ζπκπιεξώλεη, θαη δελ ζα ππνθαζηζηά θαζ’ 

νηνλδήπνηε ηξόπν, ηελ ηζαγέλεηα ηεο ελσκέλεο 

Κύπξνπ»  

 

Σπλεπώο, είλαη ζαθέο πσο νπδείο κπνξεί λα 

απνθηήζεη «εζσηεξηθή ηζαγέλεηα», δειαδή ηελ 

εζσηεξηθή ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε, είηε ηεο κίαο 

είηε ηεο άιιεο ζπληζηώζαο πνιηηείαο, εθηόο αλ  

δελ είλαη πξώηηζηα πνιίηεο ηεο ελσκέλεο 

Κύπξνπ, ζύκθσλα κε ηνλ Οκνζπνλδηαθό 

Νόκν. 

 

Να ζεκεηώζσ πσο αλάινγε πξόλνηα ππάξρεη 

θαη ζην ηζρύνλ Σύληαγκα ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο, ζύκθσλα κε ην νπνίν νπδείο 

κπνξεί λα γίλεη κέινο είηε ηεο Διιεληθήο είηε 

ηεο Τνπξθηθήο θνηλόηεηαο, εθηόο αλ είλαη 

πξώηα πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.  

 

Γειαδή νη ζπληζηώζεο πνιηηείεο δελ έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα παξαρσξήζνπλ εζσηεξηθή 

ηδηόηεηα ζε πνιίηε ν νπνίνο δελ είλαη πξώηα 

πνιίηεο ηνπ νκνζπνλδηαθνύ θξάηνπο. 

 

Δπηπιένλ, είλαη παζηθαλέο πσο ε αλαθνξά ζε 

«εζσηεξηθή ηζαγέλεηα» γίλεηαη γηα λα 

πξνζηαηεπζεί ην δηθαίσκα πνιηηηθήο ηζόηεηαο 

ησλ δύν θνηλνηήησλ, αθνύ κε βάζε ηηο 

πξόλνηεο ε ιύζε ζα είλαη δηδσληθή, δηθνηλνηηθή 

νκνζπνλδία. 



 

…… 

 

Υπάξρεη ζπλαληίιεςε ζηε βάζε θαη ηνπ 

θνηλνύ αλαθνηλσζέληνο γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ 

βαζηθώλ ειεπζεξηώλ όπσο απηέο θαζνξίδνληαη 

από ην Δπξσπατθό θεθηεκέλν.  

 

 

Γειαδή: ειεπζεξία δηαθίλεζεο πξνζώπσλ, 

εγθαηάζηαζεο, απόθηεζεο πεξηνπζίαο θαη 

ελάζθεζεο επαγγέικαηνο, κε ζεβαζκό ζηε 

δηαζθάιηζε ηνπ δηδσληθνύ θαη δηθνηλνηηθνύ 

ραξαθηήξα ηνπ θξάηνπο. 

 

Πξνο άξζε παξεξκελεηώλ, ζα ήζεια λα 

δηεπθξηλίζσ πσο κε ηνλ όξν δηαζθάιηζε ηνπ 

δηθνηλνηηθνύ θαη δηδσληθνύ ραξαθηήξα  

ελλννύκε,  απνθιεηζηηθά θαη κόλν, ηνλ ηξόπν 

ελάζθεζεο  ησλ πνιηηηθώλ δηθαησκάησλ 

όζσλ δελ ζα  θαηέρνπλ ηελ  εζσηεξηθή 

ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε  ηε ζπληζηώζαο 

πνιηηείαο όπνπ δηακέλνπλ.. 

 

 

ΔΠΟΗΚΟΗ 

Από ηα δηαθνξεηηθά ζεκεία ησλ πξαθηηθώλ 

πξνθύπηεη επίζεο όηη έρεη ζπκθσλεζεί ε ληε 

θάθην παξακνλή 114.000 επνίθσλ ζηελ η/θ 

ζπληζηώζα πνιηηεία.  

 

ζ.ζ. «πξνθύπηεη επίζεο» ιέεη ν θ. 

ηδόπνπινο. Πξόθεηηαη γηα πξνζσπηθή 

εθηίκεζε ηνπ θ. ηδόπνπινπ θαη όρη 

αλαθνξά από ηα πξαθηηθά ηνπ Δζληθνύ 

πκβνπιίνπ. Ζ αλαινγία 4:1 (δειαδή θάζε 4 

Έιιελεο, έλαο Σνύξθνο) δηαζθαιίδνπλ εζαεί 

ηελ δεκνγξαθηθή ζύλζεζε ηνπ λεζηνύ.   

Τν ζέκα ησλ επνίθσλ έρεη ζπδεηεζεί θαη 

ππάξρεη ζπλαληίιεςε πσο ε δεκνγξαθηθή 

ζύλζεζε ηνπ πιεζπζκνύ, θαηά ηελ πξώηε 

εκέξα ηζρύνο ηεο ζπκθσλίαο, ζα 

αληηθαηνπηξίδεη, κε ειάρηζηεο απνθιίζεηο, ηε 

δεκνγξαθηθή ζύλζεζε ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο θαηά ην 1960.  

 

Τν πην ζεκαληηθό είλαη ε ζπλαληίιεςε πνπ 

ππάξρεη όηη ε αλαινγία ζηε ζύλζεζε ηνπ 

πιεζπζκνύ θαηά ηελ πξώηε κέξα, δειαδή 

ηέζζεξα πξνο έλα, ζα δηαζθαιίδεηαη θαη ζην 

κέιινλ ζε ζρέζε κε ηελ απόθηεζε ηεο 

ηζαγέλεηαο ηεο νκνζπνλδηαθήο δεκνθξαηίαο 

από ππεθόνπο ηεο Τνπξθίαο θαη ηεο Διιάδαο. 

 

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηό, κε ηελ πην  πάλσ 

ζπλαληίιεςε ηεξκαηίδεηαη νξηζηηθά ν θίλδπλνο 

ζπλέρηζεο ηνπ επνηθηζκνύ θαη ν θίλδπλνο  πνπ 

σο εθ ηνύηνπ δηαηξέρεη ε ειιελνθππξηαθή 



 

Τ.Π.  

 

θνηλόηεηα από αιινίσζε ηεο δεκνγξαθηθήο 

ζύλζεζεο ηεο ρώξαο. 

ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΞΟΤΗΑ 

Η Δπηηξνπή Γεκόζηαο Υπεξεζίαο ζα 

απνηειείηαη από ίζν αξηζκό Δ/θ θαη Τ/θ 

λννπκέλνπ όηη ε Πξνεδξία ζα είλαη 2:1, 

δειαδή 2 ρξόληα Δ/θ θαη 1 Τ/θ.  

 

Γηα ηνπο αλεμάξηεηνπο αμησκαηνύρνπο έρεη 

ζπκθσλεζεί πσο ζα είλαη ζε αλαινγία 2:1. 

Όζνλ αθνξά ηώξα ηε δνκή ηεο 

Οκνζπνλδηαθήο Κπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα πσ 

όηη ππάξρνπλ δηαθνξέο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

επηκνλή ηεο Τνπξθνθππξηαθήο πιεπξάο γηα εθ 

πεξηηξνπήο πξνεδξία - θάηη πνπ ε δηθή καο 

πιεπξά δελ απνδέρεηαη - θαη, θαη’ επέθηαζε, 

δηαθνξέο σο πξνο ηε ζύλζεζε ηνπ Υπνπξγηθνύ 

Σπκβνπιίνπ.  

 

Έλα άιιν θεθάιαην πνπ αθνξά ηελ 

εθηειεζηηθή εμνπζία είλαη θαη νη αξκνδηόηεηεο 

ηεο Οκνζπνλδηαθήο Κπβέξλεζεο.  

 

Έρεη θαηαξηηζηεί έλαο θαηάινγνο κε 27 

θαηεγνξίεο νκνζπνλδηαθώλ εμνπζηώλ, 

πιείζηεο ησλ νπνίσλ απνηεινύλ δηαρξνληθή 

ζέζε ηεο Διιελνθππξηαθήο πιεπξάο.  

Δμνπζίεο, νη νπνίεο πεγάδνπλ αιιά θαη 

δηαζθαιίδνπλ ηα ηξία ραξαθηεξηζηηθά 

γλσξίζκαηα ελόο θξάηνπο δειαδή: Τε κία θαη 

κόλε δηεζλή πξνζσπηθόηεηα, ηε κία θαη κόλε 

θπξηαξρία θαη ηε κία θαη κόλε ηζαγέλεηα. 

Δμαζθαιίδνπλ, επίζεο, ηε ιεηηνπξγηθόηεηα 

αιιά θαη ηε ζπλάθεηα κε ηελ ηδηόηεηά καο σο 

θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

Θέισ λα αλαθέξσ όηη από ηηο 27, γηα ηηο 19 

από ηηο αξκνδηόηεηεο ππάξρεη ζπλαληίιεςε, 

γηα 5 νη δηαθνξέο είλαη ήζζνλνο ζεκαζίαο, ελώ 

γηα άιιεο 3 δηαπηζηώλεηαη δηαθσλία, δηόηη 

ζπλδένληαη κε άιια ππό ζπδήηεζε θεθάιαηα. 


